
Norges Sjakkforbund 
Styremøte nr 6 04/05  

REFERAT 
 

Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo. 
Tid: Torsdag 28. april 2005 kl 18. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident, på telefon), 
Øistein Yggeseth (turneringssjef), Trond Gabrielsen (leder USF), Frode Wiggen 
(varamedlem, på telefon), Ole Valaker (varamedlem). 
Forfall: Kenneth Gvein (kasserer), Roaul Abrahamsson (leder EU), Tom R Evensen 
(styremedlem). 
Til stede fra administrasjonen: Bjarke Kristensen (generalsekretær). 
 
 
Sak 0-04/05 Godkjenning av dagsorden 
 
72. Referat fra forrige styremøte 
Vedtak: Referat fra styremøte 17. mars godkjennes.  
 
73. Økonomi 
 
73.1 Generelt om NSFs økonomi 
Bjarke Kristensen orienterte kort. 
 
73.2 Regnskap for 2004  
Bjarke Kristensen orienterte. Regnskapet var ikke helt ferdig, men det så ut til å bli et 
underskudd på omtrent kr 12.000. Styret drøftet regnskapet, særlig utgifter til sjakk-
olympiaden i Mallorca. 
 
73.3 Budsjett for 2005  
Styret mente det var behov for å revidere budsjettet for 2005 innen rimelig tid. 
 
74. Sjakkontoret  
Bjarke Kristensen orienterte. Liv Mette Harboe er ansatt som medlemssekretær fra 1. april. 
 
75. Komiteer og utvalg 
Gjennomgang av arbeid i NSFs komiteer og utvalg. Eventuelle referater som foreligger fra 
utvalgene/komiteene tas under det enkelte punkt. 
 
75.1 Turneringsutvalget 
Det var intet nytt. 
 
75.2 Reglementsutvalget 
Det var ikke mottatt noe fra RU. 



75.2.1 Sak om poengstraff i seriesjakken 
Øistein Yggeseth kunne meddele at saken antagelig ikke ville bli tatt opp på kongressen. 
 
75.2.2 Sak om russisk spiller i Nordnorsk Mesterskap. 
Torstein Bae orienterte kort. Det vil bli utarbeidet nytt reglement for NNM. 
 
75.3 Eliteutvalget 
Helge Nordahl uttalte at treningssamlingen 22-23/4 var vellykket. Det var noe færre deltagere 
i kandidat- og åpen gruppe en det en hadde håpet, slik at samlingen antagelig ble litt dyrere 
enn forventet. 
 
75.3.1 Deltagelse i lag-EM 
Helge Nordahl meddelte at Elitegruppene for menn og kvinner var gitt tilbud om å spille EM 
dersom de dekket kostnadene selv – ca kr 5000 til 6000 pr spiller. Det virket sannsynlig at 
Norge ville stille med lag i den åpne klassen, mens det var mer usikkert om vi stiller i 
dameklassen. 
 
75.4 Seniorutvalget  
Torstein Bae purrer på forslag til reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer. 
 
75.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth sa at forslag om å rate hurtigsjakk er til behandling i komiteen. Komiteen vil 
i løpet av kort tid se på om det er behov for å heve ratingtallene for en del spillere, hensett til 
nivået i andre land og i FIDE. 
 
75.6 Jubileumskomiteen  
Torstein Bae orienterte kort. Neste møte i komiteen er satt til 31. mai. 
 
75.7 Komite for gjennomgang av turneringstilbudet (Helge/Øistein) 
 
75.7.1 Nytt reglement for NGP 
Helge Nordahl redegjorde for det nye reglementet. Hovedpunktene var at det er fire tellende 
turneringer, samt at turneringer med fire timers total spilletid (for eksempel 24 runder 
lynsjakk) kan få NVGP-status. Vedtak: Det vedlagte reglement vedtas som nytt reglement for 
Norske Vandrerhjems Grand Prix, gjeldende fra sesongen 05-06. 
 
75.7.2 Premiering i sesongen 05-06 
Helge Nordahl orienterte. Samarbeidsavtalen med Norske Vandrerhjem gjør at premiene kan 
økes. Vedtak: Premiering i klasse mester: 10.000-4.000-2.000. Premiering i klassene 1 til 5: 
6.000-2.500-1.000. En superbonus på kr 5.000 går til den som vinner sin klasse flest ganger i 
løpet av sesongen. 
 
76. Ungdommens Sjakkforbund 
Trond Gabrielsen ble ønsket velkommen som leder i USF. Styret uttrykte forhåpning om godt 
samarbeid med USF i tiden fremover. 
 
77. Turneringer 
 
77.1 Nasjonale turneringer 
 



77.1.1 Seriesjakken 
Øistein Yggeseth orienterte. Alle kamprapporter var nå innkommet. 
 
77.1.2 Norges Grand Prix 
Det så ut til å bli ca 40 turneringer i sesongen 04-05, en betydelig økning i antall turneringer. 
Det kunne se ut til at også deltagerantallet økte noe fra foregående sesong, til omtrent 1700 
starter. 
 
77.1.3 NM-finalen for lag 2005 
Torstein Bae orienterte kort. 
 
77.1.4 Landsturneringen 2005 
Johs R Kjeken er nå klar som ansvarlig turneringsleder for Landsturneringen. 
 
77.1.5 Det åpne NM i hurtigsjakk 2006 
Fredrikstad SS hadde søkt arrangementet. Søknadsfrist var 1. mai. Vedtak: Fredriksstad SS 
tildeles Det åpne NM i hurtigsjakk 2006 dersom det ikke innkommer flere søknader innen 1. 
mai. 
 
78. Kontakt med klubber og kretser (Torstein) 
 
78.1 Lederkonferanse høsten 2005 (Torstein) 
Lederkonferanse er terminfestet til 24-25/9. Torstein Bae utarbeider en skisse til opplegg for 
konferansen. 
 
79. Nye initiativ 
 
79.1 Informasjonskonvolutt til nye medlemmer 
Bae/Nordahl/Kristensen jobber videre med saken. 
 
79.2 Klubbpakker med materiell 
Bjarke Kristensen velger og bestiller materiell til bruk i klubbpakkene. 
 
79.3 Paraplyorganisasjon for tankesport 
Torstein Bae følger opp saken. 
 
80. Kongressen 2005 
 
80.1 Forslag 
Det var innkommet en rekke forslag. Forslagene sendes ut til styret i løpet av kort tid, og 
behandles på neste møte 26. mai. 
 
80.2 Budsjett for 2006 
Styret drøftet budsjettet for 2006. Det var enighet om at man skulle fortsette diskusjonen på e-
post, for slik at kunne fatte en rimelig rask avgjørelse på neste møte. 
 
80.3 Årsberetning 
Styret må ferdige med sin årsberetning senest 1. juni. Torstein Bae og Bjarke Kristensen 
kontaket styremedlemmer for bidrag. Bae uttrykte ønske om at man i beretningen så 
fremover, med mål og tiltak (de) neste år. 



 
81. Forslag til hedersbevisning  
Vedtak: Jan Sigmund Berglund, Tromsø SK, tildeles Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull.  
 
Neste møte vil behandle hedersplakett, hederstegn og æresmedlemskap. Styremedlemmene 
ble bedt om å komme med kandidater til møtet. 
 
82. Medlemstall 
Det var pr 25/4 bare fire klubber som ikke har meldt inn medlemmer i NSF for 2005. Dette 
var Skien, Samisk, Kirkenes og Øksfjord. Kontaktpersonene kontakter disse klubbene. Det 
var kommet en ny klubb i Spania, Sjakklubben Gambit Torrevieja. 
 
83. Henvendelse om bot 
Nordnes SK hadde bedt om å slippe bot for å ha brukt spillere i seriesjakken som ikke ble 
meldt inn innen den utsatte fristen 11. mars. Styret fant det vanskelig å gi fritak grunnet 
hensynet til andre bøtelagte klubber. Vedtak: Boten opprettholdes. Helge Nordahl kontakter 
klubben om betalingsordning. 
 
84. Sammenslåingsutvalg 
Det var avholdt et møte, der utvalget kom til at det virket lite ønskelig med sammenslåing i 
nær fremtid. Styret fant at arbeidet burde fortsette, i det minste med sikte på økt samarbeid. 
Torstein Bae følger opp saken. 
 
85. Møteplan 
Neste møte er lagt til torsdag 26. mai kl 18.00 på Sjakkontoret. 
 
86. Eventuelt 
Det var ingen saker under enventuelt. 
 
 
 
 
Oslo, 10. mai 2005 
 
Torstein Bae /s 
president 


	82. Medlemstall

